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SVETOVNI DAN BREZ TOBAKA, 31. MAJ 
INFORMACIJA MINISTRSTVA ZA FINANCE IN CARINSKE UPRAVE RS 

 
Carinska uprava RS pobira trošarine na tobak in tobačne izdelke ter opravlja nadzor nad 
nezakonito trgovino s temi izdelki. 
 
Trošarine  
Veljavni sistem pobiranja trošarin se je v Sloveniji začel izvajati v letu 1999. Trošarine na tobačne 
izdelke predstavljajo koli 27 % vseh pobranih trošarin v Sloveniji v nekem letu (na primer: v letu 2013 
428.265.000 €, v letu 2012 445.948.000 €). 
 
Od začetka izvajanja trošarinskega sistema 1999 so se trošarine na tobačne izdelke zviševale 
korakoma, in sicer praviloma dvakrat letno. Z letom 2012 pa se je začela trošarina povečevati 
četrtletno. Z vidika obdavčitve so najpomembnejši izdelki cigarete, ker imajo prek 90 % tržni delež 
med tobačnimi izdelki. Cigarete so imele v začetku 45 % obdavčitev s trošarino, danes pa je 
obdavčenje s trošarino 64 %. Skupaj z davkom na dodano vrednost je davčna obremenitev cigaret 
prek 82 %. 
 
Zaradi naraščajoče obdavčitve cigaret in posledično zviševanja cen cigaret v prodaji na drobno se je 
na račun zmanjševanja porabe cigaret začela povečevati poraba drugih tobačnih izdelkov. Najbolj 
narašča prodaja drobno rezanega tobaka. 
 
Nadzor nad nezakonito trgovino 
Nadzor opravljajo predvsem carinski mobilni oddelki predvsem v cestnem prometu in cariniki v 
koprskem pristanišču, bodisi v okviru rednih operativnih aktivnosti bodisi v okviru letnega 
izvedbenega načrta strategije. Pri tem uporabljajo različno tehnično opremo in službenega psa za 
odkrivanje tobaka in tobačnih izdelkov. 
 
Cigarete se največkrat tihotapijo iz držav vzhodne EU v zahodno EU ter s področja Balkana v severno 
in zahodno EU. Pošiljke cigaret in tobaka, ki ga cariniki odkrijejo v zabojnikih v luki Koper, največkrat 
prihajajo iz srednjega vzhoda in Kitajske.   V zadnjem času je zaslediti opazno povečanje tihotapljenja 
raznih vrst tobaka. 
 
Za uspešnejše odkrivanje tihotapljenja cigaret Carinska uprava RS sodeluje s tujimi carinskimi 
upravami, predvsem z izmenjavo informacij in obvestil, v Sloveniji pa z drugimi pristojnimi organi za 
pregon tihotapljenja, predvsem s policijo. Carinska uprava RS sodeluje tudi v skupnih carinskih 
operacijah, v katerih se na celotnem območju EU ali pa v sodelovanju s posameznimi državami 
izvajajo aktivnosti s področja odkrivanja nezakonite trgovine s tobakom in tobačnimi izdelki, 
predvidene za določeno operacijo.  
 


